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الهدف

اإلعاقةاتبیانبجمعیتعلقفیماالوطنیةالتجربةاستعراض
أسئلةباستخدامالمختلفةوالمسوحالتعداداتخاللمن

.لإلعاقةواشنطنمجموعة

لمسوحافيالمستخدمةباإلعاقةالمتعلقةاألسئلةاستعراض.

مستخدمالاالسكوانموذجاستیفاءفيفلسطینتجربةعرض
.االعاقةبیاناتونشرتجمیعفي



إلىالحاجةتلبیةھواإلعاقةإحصاءاتجمعمناألساسيالھدف
الدولوتشجیعاإلعاقة،ذوياألشخاصحقوقلتعزیزموثوقةبیانات

.اقةاالعذويباألشخاصالمتعلقةالدولیةاالتفاقیاتاتباععلى

الدوليفالتصنیباستخدامالتوجیھیةمبادئھافيالمتحدةاألممأوصت
ستویینالمعلىالبیاناتمقارنةإمكانیةلزیادةوذلكاإلعاقةقیاسفي

.والدوليالوطني

وحبوضتحدداإلعاقةذوياألشخاصلحقوقالمتحدةاألمماتفاقیة
اإلنسانحقوققضایامنكقضیةاإلعاقةذوياألشخاصحقوق
.الحقوقھذهضمانإلىالدوليالمجتمعوتدعو



ینياحصاءات االعاقة في الجهاز المر�زي لإلحصاء الفلسط
معتتوافقالتيالمھمةالموضوعاتكأحداإلعاقةإحصائیاتإنتاج

.الرسمیةلإلحصاءاتالوطنیةاالستراتیجیة

اللخمنالدولیةالتوصیاتعلىباالعتماداإلعاقةحولإحصاءاتإنتاج
واشنطنمجموعةبھاأوصتالتيوالممتدةالقصیرةاألسئلةاستخدام

.اإلعاقةإلحصاءات

لسطینففيالماضیةالسنواتخاللاإلعاقةإحصاءاتتطویرعلىالتركیز
میةالتنأھدافمعیتواكبوبماالمتبعةالدولیةالمنھجیاتعلىبناءً 

.الوطنیةالحاجاتیخدموبماالمستدامة،

اقةبطواصداراإلعاقة،ذويلألفرادالوطنیةاالستراتیجیةتطویرتم
.2011اإلعاقةذوياألفرادمسحنتائجعلىبناءً المعاق



التعداد(1997عاممنذاإلعاقةذوياألفرادعددحصرفيفلسطینبدأت
.اقةاإلعلتحدیدالعالمیةالصحةمنظمةمقیاساستخدامتمحیث.)األول

وحالمسفياإلعاقةذوياألشخاصعنالبیاناتبجمعفلسطینقامت
الفلسطینيالمسح،2004الدیموغرافيالصحيالمسحمثلالصحیة
الفلسطینيالمسح،2010الفلسطینياألسرةمسح،2006األسرةلصحة

متعددالعنقوديالفلسطینيالمسح،2014المؤشراتمتعددالعنقودي
.2020-2019المؤشرات

األفرادحولبیاناتجمعفيالقصیرةواشنطنمجموعةأسئلةاستخدامتم
.2007عامتعدادفياإلعاقةذوي

جمع الب�انات حول األفراد ذوي اإلعاقة في فلسطین



جمع الب�انات حول األفراد ذوي اإلعاقة في فلسطین

عنمعلوماتلجمع2011عامفيمتخصصمسحإجراءتم
واشنطنمجموعةأسئلةباستخداموذلك.اإلعاقةذوياألشخاص
ةالغربیالضفة(الجغرافیةالمناطقجمیعالمسحشملالموسعة،

.)غزةوقطاع

لجمعالقصیرةواشنطنمجموعةاسئلةادراجتم2017عامتعدادفي
یدياألواستخداموالحركةوالسمعیةالبصریة،اإلعاقةحولبیانات

.والتواصلوالتركیزوالتذكر

لیليتحوتقریراإلعاقة،ذوياألفرادحولفیدیوبإنتاجالجھازقام
Social(أعدتھ Policy Research Institute(تعدادواقعمن

 



جمع الب�انات حول األفراد ذوي اإلعاقة في فلسطین

ةاإلعاقإحصاءاتإدراجتمالمستدامةالتنمیةاھدافاقراربعد
يالمركزالجھازنفذھاالتياألسریةالمسوحاتمنالعدیدفي

مثلتدامةالمسالتنمیةأھدافوتحقیقلرصدالفلسطینيلإلحصاء
.2019العنفومسح،2022-2016العاملةالقوىمسح

ةأسئلباستخدامالفلسطینيلإلحصاءالمركزيالجھازقام
بإعاقةوالخاصةالیونیسفمعبالتعاونواشنطنمجموعة
عامMICS6مسحفي)سنة17-5وسنوات،4-2(األطفال
2019.



التصنیفات المستخدمة وفئات االجابة

:تطور احصاءات االعاقة

1997 ،2000 ،2004

�صر�ة
سمع�ة
نطق�ة

سمع�ة ونطق�ة
حر��ة

استخدام األصا�ع
عقل�ة

عقل�ة وحر��ة
متعددة

ال. 2نعم     . 1



التصنیفات المستخدمة وفئات االجابة

تطور احصاءات االعاقة

2011

النظر
السمع

التذ�ر والتر�یز
الحر�ة

التواصل
بطء التعلم

الصحة النفسیة

ال یوجد صعو�ة
�عض الصعو�ة

صعو�ة �بیرة
ال �ستط�ع اطالقا



التصنیفات المستخدمة وفئات االجابة

:تطور احصاءات االعاقة

2007 ،2017

النظر
السمع

)التذ�ر والتر�یز(الفهم واإلدراك 
الحر�ة

التواصل

ال یوجد صعو�ة
�عض الصعو�ة

صعو�ة �بیرة
ال �ستط�ع اطالقا



التصنیفات المستخدمة وفئات االجابة

:تطور احصاءات االعاقة

2017بعد 

النظر
السمع

)التذ�ر والتر�یز(الفهم واإلدراك 
الحر�ة

التواصل
الرعایة الذاتیة

ال یوجد صعو�ة
�عض الصعو�ة

صعو�ة �بیرة
ال �ستط�ع اطالقا



ي �عض االسئلة من النموذج المطور لألطفال المستخدم ف
MICS6



. عاقةنموذج االسكوا المستخدم في تجم�ع ونشر ب�انات اال

عنومنسقةمحدثةبیاناتنشرالنموذجمنالھدف
یانات،البتوافروتقییمالمنطقةفياإلعاقةذوياألشخاص

قةدأكثربیاناتجمععلىاألعضاءالدولقدراتوتعزیز
.اإلعاقةذوياألشخاصعنللمقارنةوقابلة

خصائصحولبیاناتالنموذجفيالجداولتعرض
عمواضیضمناالعاقةذويمنلألفرادمفصلةومعلومات

.والصحةوالعملوالتعلیمالسكان



.عاقةنموذج االسكوا المستخدم في تجم�ع ونشر ب�انات اال

بیاناتواقعمن2016عامفيالجداولھذهفلسطیناستوفت
.2007تعداد
للسكانالعامالتعدادبیاناتواقعمن2019و2018عاموفي

جمعمناألولىالجولةضمن،2017والمنشآتوالمساكن
.اإلعاقةبإحصاءاتالخاصةالبیانات

عامالالتعدادبیاناتمنالبیاناتاستیفاءتم2021عاموفي
منالثانیةالجولةفيوذلك،2017والمنشآتوالمساكنللسكان

اناتبیقاعدةإلنتاجاإلعاقةبإحصاءاتالخاصةالبیاناتجمع
إقلیميوتقریر





التحد�ات والصعو�ات في است�فاء النموذج

واالستیفاءللقراءةوصعبةكبیرةعامبشكلالجداول.

لتلقائياالجمععملیةوجودبسببالجداولفيالبیاناتنقلصعوبة
.واللصقالنسخبسبباألخطاءزیادةالىادىمماالجداول،داخل

وجودsyntaxبصیغةspssاستخراجعملیةفياسھلسیكون
.الجداول

مبینغیر"اضافةصعوبةnot stated"كمجموعوانمابالتفصیل
.نھائي



التوص�ات

یسولاعالھااوالجداولاسفلفيالتلقائيالجمعاضافة
.جداولالالىالبیاناتنقلعملیةلتسھیلالصفوف،بین

مبینغیر"حاالتاستثناءnot stated"الجداولمن.

اصیلبتفاستیفائھااواصغر،جداولالىالجداولتقسیم
.اقل



شكراً جزیالً 
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